
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 17. marts 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 679 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Mette Hjermind Dencker (DF). 

 

Spørgsmål nr. 679:  

”Overvejer ministeren at ensrette sundhedssystemet for paramedicinere og 

ambulancepersonale, eftersom det i dag tilsyneladende er vidt forskelligt, hvilken 

medicin sundhedspersonalet må give til patienterne, afhængig af hvilken 

region de pågældende arbejder i?” 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet Sundhedsstyrel-

sen og Styrelsen for Patientsikkerhed om bidrag.  

 

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst følgende:  

 

”Su dhedsstyrelse  ka  oplyse, at ret i gsli jer for, hvilke  edi i  a ula eper-
sonale må give til patienter, fremgår af bekendtgørelse om ambulancer og 

uddannelse af ambulancepersonale mv., jf. bkb nr. 431 af 18. maj 2016. 

 

Det er i bekendtgørelsens bilag 1 anført, hvilken medicin der må anvendes af 

henholdsvis en ambulancebehandler (bilagets afsnit A) og en ambulancebehandler 

med særlig kompetence, dvs. en såkaldt paramediciner (bilagets afsnit 

B). 

 

Ambulancepersonalets anvendelse af medicin sker altid under lægeligt ansvar. 

 

Således gælder for en ambulancebehandler, jf. bilag 1, afsnit A, nr. 11 - 18: 

11) Medicinsk smertelindring, f.eks. ved inhalation af ilt og lattergas. 

12) Lindring af hjertekrampesmerter, f.eks. med nitroglycerin administreret i 

mundhulen. 

13) Afbødning af astmaanfald ved inhalation af bronchieudvidende stoffer. 

14) Afbødning af kramper ved administration af krampestillende medicin (benzodia-

zepin) i endetarmen eller gennem mundhulen. 

15) Indledende behandling ved tegn på blodprop i hjertet med acetylsalicylsyre 

eller andre blodpladehæmmende midler. 

16) Afbødning af tilstande med lavt blodsukker ved infusion af glukose eller 

med glukagon som intramuskulær injektion. 

17) Afbødning af allergiske reaktioner med adrenalin som intramuskulær injektion. 

18) Afbødning af følger efter indtagelse af overdosis af morfinlignende stoffer 

med naloxon som intramuskulær injektion. 

 

Alle ovennævnte opgaver må kun foretages på lægelig delegation. 
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Side 2 

 

For en ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) gælder 

følgende, jf. bilag 1, afsnit B, nr. 2 - 7: 

 

Som ovenstående, samt 

2) Intravenøs indgivelse af smertestillende medicin (morfinlignende stoffer) ved 

smerter. 

3) Afbødning af følger efter indtagelse af overdosis af morfinlignende stoffer, benzo-

diazepin eller lignende stoffer ved intravenøs indgivelse af medicin som modgift. 

4) Afbødning af ophobning af væske i lungerne ved intravenøs indgivelse af vanddri-

vende medicin. 

5) Afbødning af kvalme ved intravenøs indgivelse af kvalmestillende medicin. 

6) Intravenøs indgivelse af medicin i forbindelse med hjertestopbehandling, jf. guide-

lines fra Dansk Råd for Genoplivning. 

7) Intravenøs indgivelse af anden medicin. 

 

Behandlingsopgaver efter nummer 2-6 kan kun ske efter lægelig delegation, behand-

ling efter nummer 7 kan ske efter lægelig delegation under forudsætning af, at det 

sker i henhold til konkrete behandlingsprotokoller. 

 

Efterso  der i 7) er tale o  ”a de  edi i ”, so  ka  gives af para edi i ere efter 
lægelig delegation under forudsætning af, at det sker i henhold til konkrete behand-

lingsprotokoller, kan det forekomme, at der er forskellige behandlings-protokoller i 

de forskellige regioner. 

 

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke bekendt med, at dette 

har fora lediget pro le er.” 

 

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds oplys-

ninger.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Karen Ellemann      /      Tove Kjeldsen 

 


